รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมดารงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
...........................................
ผู้มาประชุม
๑. น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ
๒. นายศิวะ
ศิริเสาวลักษณ์
๓. นางพรรณี
แก่นสุวรรณ
๔. นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล
๕. นายภักดี
รัตนผล
๖. นายปิติธรรม ฐิติมนตรี
๗. น.ส.เบญจวรรณ์ พาละหาญ
๘. นางนัทจิรา
อุ่ยวิรัช
๙. นายเชื้อ
ฮั่นจินดา
๑๐. น.ส.ปรียานุช ยอดระยับ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๑๑. นายอนันต์
ถ้าทอง
แทนผู้อานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๒. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
หัวหน้าสานักงาน ก.ถ.สป.
๑๓. นายธีรยุทธิ์ ลาชโรจน์
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล
สานักงาน ก.ถ.สป.
๑๔. นายภูวกร
สุวรรณนิยม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงาน ก.ถ.สป.
๑๕. นางดุษฎี
ยุรยาตร์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงาน ก.ถ.สป.
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. นายพงศธร
สัจจชลพันธ์
๒. นายอานาจ
ศรีพูนสุข
๓. นายนพดล
ชานาญค้า
๔. ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

/ผู้เข้าร่วมประชุม ...

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายคมสัน
๒. นายประมุข
๓. น.ส.นฤมล
๔. น.ส.รัตนาภรณ์
๕. นายกีรติ
๖. น.ส.ปิยะฉัตร
๗. น.ส.ศศินี
๘. นางดาวรุ่ง
๙. นางกมลพร

มาลา
วิศิษฎ์กุล
รัตนเสนีย์
หนูกลิ่น
บุญการณ์
พรหมพันธุ์
โพธิ์ทอง
โฉมประดิษฐ์
โรจกุลภรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
นิติกรชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
นิติกรชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงาน ก.ถ.สป.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงาน ก.ถ.สป.

เริ่มประชุม
เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ
ประธานอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม
เมื่ออนุกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานอนุกรรมการกล่าวเปิดประชุมและเสนอ
ให้อนุกรรมการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เสร็ จเรี ยบร้ อย และได้จั ดส่ งให้ อนุ กรรมการทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่ าวแล้ ว ตามหนังสื อ
สานักงาน ก.ถ. ที่ มท.๐๒๐๙.๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากมีกรณีจะแก้ไขเพิ่มเติมขอให้แจ้งฝ่าย
เลขานุการทราบด้วย ปรากฏว่าไม่มีอนุกรรมการท่านใด ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายเลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
๑.๑ มติที่ป ระชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา ๑๐ แห่ง ร่าง พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... โดยมอบให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพื่อนาพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป ดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐
/(๒) จานวน ...

-๓(๒) จานวนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นามาคิด
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) แหล่งที่มารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๒ มติที่ป ระชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้
๑.๒.๑ เห็ นชอบให้ มีการติดตามประเมินผลการบริ ห ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ในอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุคคลส่ ว นท้ องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๓ ประเด็น ได้แก่
(๑) ประเด็ น ติ ด ตามค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากรตามมาตรา ๑๐ แห่ ง ร่ า ง
พ.ร.บ. ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. .... (ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)
(๒) ประเด็นประสิทธิภาพของคน โดยดูจากประสิทธิผลของงาน
(๓) ประเด็นการจ้างพนักงานจ้างประเภททั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๒.๒ เห็นชอบแนวทางการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นตามข้อ ๑.๒.๑ ดังนี้
๑) ประเด็ น ติ ด ตามค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากรตามมาตรา ๑๐ แห่ ง
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เห็นชอบให้ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ เปรียบเทียบข้อมูลรวมและไม่รวม
เงินอุดหนุน โดยให้แบ่ งช่วงข้อมูลค่าใช้จ่ ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ออกเป็น ๔ ช่วง เช่นเดียวกับข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
(๑) ไม่เกินร้อยละ ๒๕ จานวน ..... แห่ง คิดเป็น ....... เปอร์เซ็นต์
(๒) เกินกว่าร้อยละ ๒๕ แค่ไม่เกินร้อยละ ๓๕ จานวน ...... แห่ง คิดเป็น .......... เปอร์เซ็นต์
(๓) เกินกว่าร้อยละ ๓๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๓๙ จานวน ......... แห่ง คิดเป็น .......... เปอร์เซ็นต์
(๔) เกินกว่าร้อยละ ๓๙ จานวน ..... แห่ง คิดเป็น ..... เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ เมื่อฝ่ายเลขานุการได้รับรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายฯ ดังกล่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แล้วให้นาเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาหลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเภท อปท. ออกเป็น
๒ กลุ่ม คือ กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มไม่มีปัญหา โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง ๒ กลุ่ม ด้านใด
ด้านหนึ่ง เช่น ด้านการคลัง ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ โดยการให้ตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์
เชิงลึก การศึกษาดูงานในพื้นที่ การพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นทีเ่ ชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง
๒) ประเด็นประสิทธิภาพของคน โดยดูจากประสิทธิผลของงาน เห็นชอบ
ให้ศึกษาเปรียบเทียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่มีลักษณะ คุณสมบัติ ปริมาณงานเหมือนกัน แต่มีค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ของงานต่างกันโดยศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทางานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการให้บริการประชาชน และด้านการพัฒนาพื้นที่
๓) ประเด็นการจ้างพนักงานจ้างประเภททั่วไปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการประสานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดาเนินการสารวจจานวนพนักงานจ้าง
ทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเปรียบเทียบกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนาเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
/๑.๒.๓ มอบ ...

-๔๑.๒.๓ มอบอนุ ก รรมการฯ จ านวน ๓ ท่ า น ได้ แ ก่ นางสาวเบญจวรรณ์
พาละหาญ นางนั ท จิ ร า อุ่ ย วิ รั ช และนายอ านาจ ศรี พู น สุ ข เป็ น คณะท างานร่ ว มกั บ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ยกร่ า ง
กรอบแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในอ านาจหน้ า ที่
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป รายละเอียดในร่างฯ ดังกล่าวประกอบด้วย
๑) ร่างข้อเสนอโครงการ (Proposal)
(๑) ชื่อโครงการ
(๒) หลักการและเหตุผล
(๓) วัตถุประสงค์
(๔) เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
(๕) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การ (ให้ ใ ช้ ต าม “ระเบี ย บกระทรวง
การคลั งว่า ด้ว ยค่ าจ่ า ยในการฝึ ก อบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่ างประเทศ (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
การฝึกอบรมประเภท ข”)
(๖) กลุ่มเป้าหมาย
(๗) วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรม
(๘) หน่วยงานหรือสถาบันที่รับผิดชอบ
(๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒) ร่างรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
(๑) สรุปผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ
(๒) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
(๓) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
(๔) แนบข้อเสนอโครงการเป็นเอกสารอ้างอิง
๑.๓ ในการประชุมอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑) มอบอนุกรรมการผู้แทนสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
กองพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล
อปท. ๓ ด้าน ได้แก่
(๑) รายได้โดยแบ่งเป็นรายได้ที่รวมเงินอุดหนุน และไม่รวมเงินอุดหนุน
(๒) ภาระค่าใช้จ่าย
(๓) พนักงานจ้าง โดยแบ่งเป็น พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ
เพื่อนาข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ อปท. เสนอที่ประชุมอนุฯ เพื่อกาหนดสถานที่ติดตามประเมินผลต่อไป
๒) มอบฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง โครงการติ ด ตามประเมิ น ผล
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการติดตามประเมินผลมากขึ้น
โดยให้ปรึกษาอนุกรรมการ จานวน ๓ ท่าน คือ นางสาวเบญจวรรณ์ พาละหาญ นางนัทจิรา อุ่ยวิรัช และนายอานาจ
ศรีพูนสุข และนาโครงการเสนอคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

/๒. ข้อเท็จจริง ...

-๕๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามข้ อ ๑.๓ ๑) เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้ แ ทนกรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น ได้ส่งข้อมูล ประมาณการรายรับ -รายจ่ายของ อปท. ปี ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐ และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องให้ฝ่ายเลขานุการแล้ว
๒.๒. ตามข้อ ๑.๓ ๒) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สานักงาน ก.ถ.
ฝ่ายเลขานุการและอนุกรรมการ คือ นางสาวเบญจวรรณ์ พาละหาญ และนางนัทจิรา อุ่ยวิรัช ได้ปรับปรุงโครงการ
ติดตามประเมิน ผลการบริ ห ารงานบุ คคลขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ในอ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแล้ว
๓. ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการได้นาข้อมูลตามข้อ ๒.๑ และ ข้อ ๒.๒ มาประมวลจัดทาร่างโครงการ
ติดตามประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ คคลขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ในอ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามเอกสารแนบ ๑ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑) เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการใช้ จ่ า ยงบบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถบริหารจัดการงบประมาณอยู่ในเกณฑ์ระดับดีและระดับทั่วไป รวมถึงศึกษาวิเคราะห์และ
นาเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
๒) แบ่ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย ได้ แ ก่ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (เทศบาล และ อบต.)
ที่ มี ผ ลการบริ ห ารจั ด การงานบุ ค คลอยู่ ใ นระดั บ ดี จ านวนหน่ ว ยงานละ ๒ แห่ ง และอยู่ ใ นระดั บ ทั่ ว ไป
จานวนองค์กรละ ๒ แห่ง รวมจานวนทั้งหมด ๘ แห่ง
๓) ในกรณีจังหวัดเป้าหมายอยู่ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางด้วยรถยนต์ (เช้าไป-เย็นกลับ)
ในกรณีจังหวัดเป้าหมายอยู่ไกลกรุงเทพฯ เดินทางโดยเครื่องบิน และพักค้างคืน จานวน ๑ คืน
๔) ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเงินเหลือจ่ายของ สานักงาน ก.ถ. แล้ว พบว่า สามารถ
ใช้เงินดาเนินโครงการการได้ จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๔. ข้อเสนอ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาร่ า งโครงการติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คล
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการมาต รฐานการบริ ห ารงานบุ ค คล
ส่วนท้องถิ่น ตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอแล้ว โดยมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่ างโครงการติดตามประเมิน ผลการบริ หารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยปรั บเพิ่ม อปท. เป้า หมาย จาก ๘ แห่ง เป็น ๑๐ แห่ง ได้แ ก่ เทศบาลพิเ ศษ
(๒ แห่ง) เทศบาลสามัญระดับสูง (๒ แห่ง) และเทศบาลสามัญ (๒ แห่ง) อบต.ขนาดใหญ่ (๒ แห่ง) และ อบต.
ขนาดกลาง (๒ แห่ง)
๒. มอบฝ่ า ยเลขานุ ก ารน าร่ า งโครงการติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คล
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คล
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุม ก.ถ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓. มอบผู้ แ ทน สถ. รวบรวมข้ อ มู ล อปท. ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ “Local Performance Assessment” (LPA)
ของ สถ. มาใช้กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดตามประเมินผลฯ
/๔. มอบอนุกรรม ...

-๖๔. มอบอนุ ก รรมการฯ จ านวน ๒ ท่ า น ได้ แ ก่ นางสาวเบญจวรรณ์ พาละหาญ
และนางนั ท จิ ร า อุ่ ย วิ รั ช เป็ น คณะท างานร่ ว มกั บ ผู้ แ ทน สถ. และฝ่ า ยเลขานุ ก าร ยกร่ า งแบบสอบถาม
สาหรั บใช้ ใ นการติ ด ตามประเมิน ผลการบริ หารงานบุค คลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอานาจหน้า ที่
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าปี ง บประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔
เลิกประชุมเวลา

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี เวลา ๑๕.๓๐ น.

(นายภูวกร สุวรรณนิยม)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายธีรยุทธิ์ ลาชโรจน์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

